1) Imię, nazwisko, zajmowanie stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Dobromir Niewiński - Członek Zarządu
Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Mandaty Członków zarządu wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Dobromir Niewiński. Wykształcenie :
- Rozpoczęte studia doktoranckie, 2008 r., Akademia Ekonomiczna Poznań, Wydział Organizacji i Zarządzania.
- Akademia Ekonomiczna Poznań, Studium Podyplomowe nt. Rachunkowość Przedsiębiorstwa, 2001.
- Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Instytut Budowy Maszyn, Studium Podyplomowe nt. Nieniszczące Metody
Materiałoznawstwo, 1987 r.
- Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, Gdynia, Wydział Inżynierii Okrętowej, 1981 r., tytuł mgr inż.
Przebieg pracy zawodowej :
2014-nadal Hydrapres MOTO sp. z o.o. Kożuchów - Oddział Hydrapres S.A. - Prezes Zarządu
2009-2012 Hydrapres S.A. - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2008-2009 GZWM S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy
2000-2008 MUSI ZEMot S.A. - Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju.
1997-2000 Dong Won ZS Poland – Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno - Handlowy.
1996-1997 DAEWOO FSO Motor Poland - Zakład Sprzęgieł w Kożuchowie, Asystent Dyrektora Koreańskiego
1994 Arabian Gulf Oil Company, Libia, Maintenance Dept. - szef grupy NDT inżynier - spawalnik
1991-1992 Al Furat Petroleum Co. Syria Omar Gas Pipeline Project szef grupy NDT inżynier - spawalnik
1987-1991 Rejon Budowy Mostów Zielona Góra Kierownik Bazy Materiałowo - Maszynowej

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta: nie wykonuje
4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była
członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
nie dotyczy
5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa
oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu
lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego:
nie dotyczy
6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego:
nie dotyczy
7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
nie dotyczy
8) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
nie figuruje.

